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Informação Covid-19 | Ponto de Situação - 18.03.2020 

 

 

A Câmara Municipal de Mirandela, no âmbito das medidas extraordinárias e de carácter 

urgente, em articulação com entidades do concelho, disponibiliza os seguintes apoios: 

 

 

• Alojamento para Profissionais da Saúde e Forças de Segurança; 

 

 

• Instalação de contentores que podem permitir uma triagem mais eficaz, 

assegurando circuitos corretos e evitando cruzamentos de doentes com sintomas 

respiratórios de outros doentes - em articulação com a Unidade Local de Saúde 

do Nordeste – Unidade Hospitalar de Mirandela. 

 

 

• Apoio a todos os filhos ou outros dependentes, dos profissionais de saúde, das 

forças e serviços de segurança e de socorro: 

 

 

o Crianças dos 0 aos 3 anos – Acolhimento no Colégio Nossa Senhora do 

Amparo. 

o Crianças dos 3 aos 12 anos – Acolhimento na Escola Secundária de 

Mirandela. 

 

 

o Os pais e/ou encarregados de educação que se enquadrem nesta situação, 

devem contactar: 

 

 

o Agrupamento de Escolas de Mirandela - 278 201 350 / 

aemdirecao@gmail.com 

 

o Colégio Nossa Senhora do Amparo - 278 265 357 / 

geral@colegioamparo.org 

 

 

 

 

• Redução de contacto com contentores de lixo comum. Durante o processo de 

recolha, essencial para a manutenção da saúde pública, os contentores ficarão 

abertos de forma a evitar que os utilizadores tenham de entrar em contacto com 

os mesmos; 
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Proteja a sua Família, Proteja a sua Comunidade! Se está a regressar de uma zona 

especialmente afetada por Covid-19 poderá estar infetado/a mesmo não tendo sintomas; 
 

No entanto reforçamos a seguinte informação: 

O Município de Mirandela prestará todas as informações necessárias sempre que se verificar 

alguma alteração, em consonância com as autoridades de saúde nacionais e concelhias.  

Para qualquer questão urgente, contactar:  

Telefone – 278 200 200  

E-mail – smpcmdl@cm-mirandela.pt  

O Serviço Municipal de Proteção Civil está a acompanhar e a responder a todas as solicitações 

de todo o Concelho de Mirandela. 

Apelamos a todos um comportamento sereno e responsável, por forma a ser salvaguardada a 

saúde de todos. 

Evite deslocações desnecessárias! Fique em casa! 

Seja Responsável, Siga as Recomendações! 

 

Mirandela, 18 de março de 2020 

A Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 

____________________________________ 

(Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues) 
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